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Abstract 
 During processing of raw materials, in particular, in primary industry, one can very 
often meet with the term solid bed or solid charge which is processed in furnace units mostly 
being of the shaft type such as blast, cupola or shaft furnace firing limestone, magnesite, etc.   
 Different technological processes take place in this kind of thermal units. Heat 
exchange in a solid charge bed is one of the most important. It can be realised by various ways 
leading to complexity of the thermal units.  
 Control of the thermal units with a solid bed charge requires expertise and knowledge 
in the field of combustion in a solid bed as well as heat exchange between the fluid and the 
charge and at the same time heat transfer in the bed itself. 
 There are many factors, influencing heat exchange in the bed, that have to be taken 
into account, among them, predominantly, the grain size distribution, shape of the bed, velocity 
and temperature of the fluid, the unit size, etc. 
 One of the possible solutions is also the determination of the coefficient of heat 
exchange for a given type of charge applying experimental methods. The great advantage of 
such a approach is flexible access to the charge bed by means of the measurement probes, 
possibility to change thermal load of the experimental unit as well as to study different types of 
charge. 
 In the paper a methodology for the determination of the heat exchange coefficient is 
described based on experiments done on a pilot unit constructed at the Department of Furnaces 
and Thermal Technology. 
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Abstrakt 
 Pri spracovaní surovín, a to najmä v prvovýrobe, sa stretávame ve

ľ
mi č asto s pojmom 

súdržná vrstva, alebo kusová vsádzka, ktorá sa spracováva v pecných agregátoch najč astejšie 
šachtového typu ako sú napr. vysoká pec, kuplová pec, šachtová pec na výpal vápna a magnezitu 
a pod.. V takýchto tepelných agregátoch sa vyskytujú rôzne technologické procesy, z ktorých 
najvýznamnejší je najmä výmena tepla. Výmena tepla v súdržnej vrstve vsádzky sa môže 
uskutoč ň ovať  rôznymi spôsobmi a z toho vyplýva aj zložitosť  riadenia takýchto pecných 
agregátov. 
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 Riadenie tepelných agregátov so súdržnou vrstvou vsádzky si vyžaduje nemalé 
skúsenosti a poznatky v oblasti spa

ľ
ovania vo vrstve ako aj v oblasti výmeny tepla medzi 

prúdiacim médiom a vsádzkou a súč asne prestupom tepla do vsádzky samotnej. 
Na výmenu tepla vo vrstve vplýva množstvo faktorov, ktoré je potrebné zoh

ľ
adniť  pri riešení 

prenosov tepla. Sú to najmä zrnitosť  a tvar vsádzky, druh, rýchlosť  a teplota prúdiaceho média, 
rozmery tepelného agregátu.... 
 Jedným z možných riešení výmeny tepla vo vrstve je aj urč enie súč inite

ľ
a výmeny 

tepla pre daný typ vsádzky metódou experimentu. Ve
ľ
kou výhodou takéhoto riešenia je 

variabilný prístup do vrstvy vsádzky pomocou meracích sond, možnosť  meniť  tepelné príkony 
experimentálneho zariadenia ako aj možnosť  meniť  druh vsádzky. 
V č lánku je popísaný postup urč enia súč inite

ľ
a výmeny tepla pomocou meraní na 

experimentálnom zariadení zhotovenom na Katedre pecí a teplotechniky. 
 
 

Úvod 
 Kusová vrstva nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach technológií a to sú 
predovšetkým teplotechnické procesy v šachtových peciach, pri ktorých, v dôsledku vzájomného 
pôsobenia tuhých zrnitých č astíc s plynným médiom, dochádza medzi nimi k výmene tepla a 
hmoty. Pre optimálnu prácu takéhoto agregátu je potrebné vedieť  popísať  prebiehajúce deje 
vyskytujúce sa pri výmene tepla v kusovej vrstve vsádzky.  
 Riešenie výmeny tepla vo vrstve vsádzky je možné postupovať  pomocou 
matematických modelov úplným matematickým popisovaním dejov, alebo cestou experimentu, 
ako je to aj prezentované ď alej v tomto č lánku. 
 
 

1. Súčiniteľ výmeny tepla 
 Súč inite

ľ
 výmeny tepla α v je možné stanoviť  na základe bilancie zo systému a z 

rýchlostnej rovnice pre prestup tepla. Množstvo privedeného tepla je potom možné urč i ť  z 
tepelnej bilancie: 
 

 Q = ( ) ( )1221, mmmmSTggvzpvz ttcmQttcV −⋅⋅=−⋅−⋅⋅ τ      [J]  (1) 

 

 Rýchlostná rovnica výmeny tepla má tvar: 
 

 Q = τα ⋅∆⋅⋅ LScv tV      [J]    (2) 

 
 Spojením rovníc (4) a (5) dostaneme: 

 

 ( )12 mmmm ttcm −⋅⋅  = τα ⋅∆⋅⋅ LScv tV     [J]    (3) 
 

 Objemový súč inite
ľ
 výmeny tepla potom vyjadríme nasledovne: 
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⋅∆⋅
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ttcm 12       [W.m-3.K-1]  (4) 

 

 mm - hmotnosť  materiálu vo zvolenom objeme, [kg] 
 cm - merná tepelná kapacita materiálu pri danej teplote, [J.kg-1.K-1] 
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 Vc - objem zvoleného úseku, [m3] 
 � tLS - stredný logaritmický rozdiel teplôt, [K] 
 τ  - č as ochladzovania materiálu, [s] 

 kde � tLS je možné vypoč ítať  nasledovným vzť ahom ako pre protiprúdny výmenník 
tepla: 
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2. Experimentálna časť 
 Sledovanie parametrov ovplyvň ujúcich proces prenosu tepla v reálnej kusovej vrstve 
vsádzky sa uskutoč nilo na neizotermickom fyzikálnom modeli šachtovej pece (pozri Fig.1), 
prič om dochádzalo k výmene tepla medzi prúdiacim plynným médiom a kusovou vsádzkou. 
Ako plynné médium sa použili spaliny zo spa

ľ
ovacej komory pod vrstvou. Ako kusová vsádzka 

sa použil drvený šamot dvoch rôznych zrnitostných tried 5-10 mm a 8-10 mm.  
 

 
Fig.1 Design of model device for monitoring of heat transfer in lumpy layer charge 

 
 

 Experimenty sa zamerali na pozorovanie teplotného po
ľ
a po výške kusovej vrstvy 

vsádzky v závislosti od rýchlosti prúdenia spalín a následným vyhodnotením sa stanovil 
súč inite

ľ
 výmeny tepla medzi prúdiacim plynom a kusovou vsádzkou. Meranie sa uskutoč nilo 

pri rôznych prietokoch plynného média.  
 Pri meraní sa použila záznamová jednotka Comet MS3 a termoč lánky typu Chromel – 
Alumel (+Cr – A-), ktoré sa používajú k trvalému meraniu teplôt v rozsahu – 100 až 1000 °C a 
krátkodobo v rozsahu 1000 – 1200 °C. 
 Termoč lánky boli upevnené v kúskoch vsádzky aj medzi kúskami vsádzky a uložené 
pozd

ĺ
ž osi modelu v štyroch meracích rovinách. Pomocou nich sme sledovali teploty vo vnútri 

materiálu a teploty prúdiaceho média medzi kúskami vsádzky. Výška vrstvy vsádzky 
v experimentálnom zariadení bola 415 mm. 
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 Rozmiestnenie termoč lánkov pri systéme štyroch rovín: 
• prvá meracia rovina vo výške 5 mm nad roštom, 
• druhá meracia rovina 120 mm nad roštom, 
• tretia meracia rovina 240 mm nad roštom, 
• štvrtá meracia rovina 355 mm nad roštom. 

 V spa
ľ
ovacej komore sa spa

ľ
oval zemný plyn so vzduchom o rôznych prietokoch. 

 
 

3. Výsledky a diskusia 
 Na obrázku Fig.2 je znázornený priebeh merania teplôt vo vrstve vsádzky v závislosti 
od č asu merania ako aj teplota v spa

ľ
ovacej komore a teplota spalín nad vrstvou. Z nameraných 

hodnôt teplôt je možné konštatovať , že je ve
ľ
mi dôležité správne umiestnenie meracích sond. 

Umiestnením sond priamo do vsádzky, ako aj meranie teplôt spalín medzi kúskami vsádzky sa 
eliminuje prenos tepla žiarením zo stien spa

ľ
ovacej komory a to umožň uje získanie reálnejších 

hodnôt objemového súč inite
ľ
a výmeny tepla. 
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Fig.2 Temperatures distribution in different levels of measurement execution 

 
 

 Z nameraných teplôt materiálu a spalín v meracích rovinách sa získal pomocou 
vzť ahov (4) a (5) objemový súč inite

ľ
 výmeny tepla α v , ktorý je znázornený v nasledujúcich 

obrázkoch Fig.2 –zač iatok ohrevu vsádzky a Fig.3. – pred ukonč ením ohrevu vsádzky. 
 Zrovnaním Fig.2 a Fig.3 je možné konštatovať , že intenzívna výmena tepla vo vrstve 
vsádzky vykazuje vysoké hodnoty súč inite

ľ
a výmeny tepla. Naproti tomu pred ukonč ením 

ohrevu sa súč inite
ľ
 výmeny tepla zač al prudko znižovať  z č oho vyplýva, že ď alšie ohrievanie 

materiálu by bolo už ď alej neefektívne a neekonomické. V ď alšom je možné názorne zrovnať  
vplyv rýchlosti prúdiaceho média na hodnoty súč inite

ľ
a výmeny tepla ako aj vplyv rôznej 

zrnitosti vsádzky. 
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Fig.3 Heat exchange coefficient at charge heating start 
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Fig.4 Heat exchange coefficient in last stage of charge heating 

 
  

 V tab.1 sú uvedené prietoky plynných médií vstupujúcich do spa
ľ
ovacej komory. Pre 

porovnanie sa h
ľ
adali podobné prietoky plynných médií pre obidva typy zrnitostných tried, aby 

bolo možné názorne porovnať  ako vplyv prietoku tak aj súč asne vplyv zrnitosti vsádzky.  
 Zo zrovnania súč inite

ľ
ov výmeny tepla vyplýva, že intenzívnejšia výmena nastáva pri 

zrnitosti vsádzky 5-10 mm, č o je možné vysvetliť  aj väč šou styč nou teplovýmennou plochou 
materiálu s prúdiacim teplonosným médiom. Intenzita výmeny tepla sa zvyšuje so zvyšujúcou sa 
rýchlosť ou prúdenia plynného média cez vrstvu vsádzky. 
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 Table 1 Input flow of two types of gaseous media to combustion chamber 

Size of charge [mm] Qpl [m3/hod] Qvzd [m3/hod] 

5 - 10 0,37 3,9 

8 - 10 0,35 3,88 

8 - 10 0,28 2,86 

5 - 10 0,28 2,95 

 
 

Záver 
 Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že je možné nájsť  urč itý optimálny č as ohrevu, 
kedy by bol ohrevu ešte efektívny. Ď alší výskum by sa mal potom smerovať  na nájdenie 
matematických závislostí objemového súč inite

ľ
a výmeny tepla pre ohrev a ochladzovanie 

v závislosti od typu a zrnitosti vsádzky a od rýchlosti prúdiaceho teplonosného média. 
 Keď že stanovenie súč inite

ľ
a prestupu tepla závisí od mnohých velič ín, vplývajúcich 

na procesy prenosu tepla, je v budúcnosti nutné dbať  na ich č o najpresnejšie stanovenie a 
meranie. Ve

ľ
mi dôležité je zadefinovať  podmienky prenosu tepla, poznať  rozloženie 

teplotového po
ľ
a a sústredenie sa na procesy, ktoré majú dominantný charakter pri stanovení 

súč inite
ľ
a prestupu tepla.  

 Podrobným štúdiom chovania sa teplotechnických veli č ín v tepelných agregátoch 
bude možné lepšie ovládať  a kontrolovať  procesy v nich prebiehajúce a následne dospieť  k ich 
optimalizácii. 
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